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Módosítás 21

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre, és 
különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen 168. 
cikkének (4) bekezdésére, valamint 169. 
cikkének (3) bekezdésére,

Or. fr

Indokolás

A radioaktív szennyeződés esetén az európai polgárok egészsége fokozott védelmének 
biztosítása, valamint annak érdekében, hogy e rendelet elfogadását demokratikus legitimitás 
övezze, a jogalapot meg kell változtatni az új Lisszaboni Szerződésre, hogy az Európai 
Parlament számára biztosított legyen a lakosság egészségét esetlegesen érintő rendelettel 
kapcsolatos döntéshozatalban való szerepvállalás. Javasoljuk a közegészségügy (168. cikk), 
illetve a fogyasztók védelmének (169. cikk, (1) bekezdés) fontolóra vételét.

Módosítás 22
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre, és 
különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 168. 
cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

Or. en

Indokolás

Az EUMSz. 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi növény-egészségügyi 
intézkedések elfogadását. A rendelet célja, hogy meghatározza a nukleáris baleseteket vagy 
vészhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyeződésének 
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megengedett maximális határértékeit, míg az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződés 31. cikkén alapuló 96/29/Euratom tanácsi irányelv a lehetséges radioaktív 
szennyeződésnek esetlegesen kitett személyek körével foglalkozik. Az Euratom-Szerződésre 
való hivatkozás ezért nem megfelelő, mivel a rendelet fő célja a közegészségügy védelme, 
amely területet az EUMSz. 168. cikke szabályozza.

Módosítás 23

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 2. cikkének b) pontja 
előírja, hogy a Közösség alkosson 
egységes biztonsági szabványokat a 
munkavállalók és általában a lakosság 
egészségének védelme és azok 
alkalmazásának biztosítása érdekében, 
amint azt a Szerződés III. fejezetének 
második címe a továbbiakban részletezi is.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az e szabványokat meghatározó és a (3) preambulumbekezdésben említett 96/29/Euratom 
irányelv elfogadásának ismeretében felesleges az Euratom-Szerződés cikkére való hivatkozás. 
A közegészségügy védelmére és a Lisszaboni Szerződésre való hivatkozás felváltja ezt a 
preambulumbekezdést.

Módosítás 24
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Szerződés 2. cikkének b) pontja 
előírja, hogy a Közösség alkosson 
egységes biztonsági szabványokat a 

(2) Az Euratom-Szerződés 2. cikkének b) 
pontja előírja, hogy a Tanács alkosson 
egységes biztonsági szabványokat a 
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munkavállalók és általában a lakosság 
egészségének védelme és azok 
alkalmazásának biztosítása érdekében, 
amint azt a Szerződés III. fejezetének 
második címe a továbbiakban részletezi is.

munkavállalók és általában a lakosság 
egészségének védelme és azok 
alkalmazásának biztosítása érdekében, 
amint azt az Euratom-Szerződés III. 
fejezetének második címe a továbbiakban 
részletezi is.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: ezt nem szabad az „EU-ról szóló szerződésként” érteni − e 
rendelet további végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás 25

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 168. cikke értelmében 
valamennyi uniós politika és tevékenység 
meghatározása és végrehajtása során 
biztosítani kell az emberi egészség 
védelmének magas szintjét.

Or. fr

Módosítás 26
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A csernobili atomerőműben 
1986. április 26-án bekövetkezett balesetet 
követően jelentős mennyiségű radioaktív 

(4) A csernobili atomerőműben 1986. 
április 26-án bekövetkezett balesetet 
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anyag került az atmoszférába, amely 
Európa több országában egészségügyi 
szempontból számottevő mértékben 
szennyezte az élelmiszereket és 
takarmányokat.

követően jelentős mennyiségű radioaktív 
anyag került az atmoszférába, amely 
Európa több országában egészségügyi 
szempontból számottevő mértékben 
szennyezte az élelmiszereket és 
takarmányokat, valamint radioaktív 
hulladékkal szennyeződött a talaj is, ami 
növelte az érintett területekről nyert 
erdészeti és mezőgazdasági eredetű 
élelmiszerek radioaktivitását.

Or. pl

Indokolás

A sugárzó anyagokkal való szennyeződés közvetett és időben (akár évekkel) is késleltetett 
lehet.

Módosítás 27

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Szükséges egy olyan rendszer 
felállítása, amelyik lehetővé teszi, hogy az 
Európai Atomenergia-közösség – egy 
nukleáris balesetet, vagy bármilyen egyéb 
radiológiai vészhelyzetet követően, amikor 
az élelmiszerek és a takarmányok 
számottevő radioaktív szennyeződése 
valószínűsíthető, vagy a szennyeződés már 
megtörtént – rögzítse a radioaktív 
szennyeződés megengedett maximális 
határértékét a lakosság védelme érdekében.

(6) Szükséges egy olyan rendszer 
felállítása, amelyik lehetővé teszi, hogy az 
Európai Unió – egy nukleáris balesetet, 
vagy bármilyen egyéb radiológiai 
vészhelyzetet követően, amikor az 
élelmiszerek és a takarmányok számottevő 
radioaktív szennyeződése valószínűsíthető, 
vagy a szennyeződés már megtörtént –
rögzítse a radioaktív szennyeződés 
megengedett maximális határértékét a 
lakosság egészsége fokozott védelmének 
biztosítása érdekében.

Or. fr
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Módosítás 28
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződés alapján, és a (4) 
valamint (9) cikkel összhangban az 
Európai Bizottság támogatni fogja az 
élelmiszerek és a takarmányok sugárzó 
izotópokkal való szennyezettsége miatti 
veszélyt felmérő, valamint a sterilizáláshoz 
alkalmazott ionizáló sugárzás (például 
gammasugárzás) e termékekre gyakorolt 
élénkítő hatását feltáró kutatásokat, a 
vegyi és radioaktív kockázat 
szempontjából.

Or. pl

Indokolás

Az élelmiszerek és a takarmányok jellegétől függően különféle módon szennyezett sugárzó 
izotópokkal, például attól függően, hogy a gyökérzet, a szár, a levél, vagy a virágzat részét 
érintik. Az ionizáló sugárzás hatása alatt is változások mehetnek végbe a vegyi összetételben, 
ami károsan befolyásolhatja az élelmiszerek és a takarmányok minőségét.

Módosítás 29
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A radiológiai élelmiszer- és 
takarmánybiztonság kérdése nem lehet 
olyan szabványok tárgya, amelyek nem 
teszik lehetővé a megfelelő biztonsági 
technológiák használatát licenszjogok 
megvásárlása nélkül.

Or. pl
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Indokolás

Az élelmiszerek és takarmányok radioaktív anyagokkal való szennyeződését korlátozó 
innovatív technológiák nem képezhetik monopólium tárgyát.

Módosítás 30

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság – amennyiben a 
körülmények megkövetelik –
haladéktalanul rendeletet hoz, amely az 
előzetesen megállapított megengedett 
maximális határértékek hatályba lépéséről 
rendelkezik.

(8) A Bizottságnak minden nukleáris 
baleset, illetve radiológiai vészhelyzet 
esetén haladéktalanul el kell rendelnie az 
előzetesen megállapított megengedett 
maximális határértékek alkalmazását, és 
azokat a lakosság körében közzé kell 
tennie.

Or. fr

Indokolás

Nem kell rendeletet elfogadni. Ennek a rendeletnek közvetlenül alkalmazhatónak kell lennie.

Módosítás 31
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottságot fel kell jogosítani arra, 
hogy az EUMSz. 290. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az élelmiszerek 
és a takarmányok radioaktív 
szennyeződésének megengedett maximális 
határértékeivel (I. és III. melléklet), 
valamint a kisebb mennyiségben 
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fogyasztott élelmiszerekkel (II. melléklet) 
kapcsolatban megvalósult műszaki 
előrehaladáshoz való alkalmazkodás 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészületek során, többek 
között az EFSA szintjén és más szakértői 
szinteken.

Or. en

Indokolás

A várakozások szerint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakértői 
tapasztaltabbak ezen a téren, mivel az elmúlt 7−8 évben (az EFSA létrehozása óta) ezzel 
foglalkoztak.

Módosítás 32

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A sugárvédelem terén rendelkezésre 
álló jelenlegi adatokból származó 
referenciaértékek kerültek megállapításra 
és ezek az értékek alapul szolgálhatnak a 
megengedett maximális határértékek 
rögzítéséhez, amelyek közvetlenül a 
nukleáris baleseteket, vagy egyéb 
radiológiai vészhelyzeteket követően az 
élelmiszerek és a takarmányok számottevő 
radioaktív szennyeződéséhez vezetnek, 
illetve már vezettek, és amelyek 
haladéktalanul alkalmazandók.

(9) A sugárvédelem terén rendelkezésre 
álló jelenlegi adatokból származó 
referenciaértékek kerültek megállapításra 
és ezeknek az értékeknek alapul kell 
szolgálniuk a megengedett maximális 
határértékek rögzítéséhez, amelyek 
közvetlenül a nukleáris baleseteket, vagy 
egyéb radiológiai vészhelyzeteket követően 
az élelmiszerek és a takarmányok 
számottevő radioaktív szennyeződéséhez 
vezetnek, illetve már vezettek, és amelyek 
haladéktalanul alkalmazandók.

Or. fr

Módosítás 33
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Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A megengedett maximális 
szennyezettségi határértékek a 
rendelkezésre álló nemzetközi tudományos 
eredményekre támaszkodnak és 
figyelembe veszik a lakosság 
megnyugtatására és a nemzetközi 
szabályozásban mutatkozó esetleges 
eltérések kiküszöbölésére irányuló 
igényeket.

(10) A jelenlegi adatokból származó 
referenciaértékeket, valamint a 
megengedett maximális szennyezettségi 
határértékeket rendszeresen felül kell 
vizsgálni a megtett előrelépés és a
rendelkezésre álló nemzetközi tudományos 
eredmények megfelelő figyelembe vétele, a 
lakosság megnyugtatására, valamint 
fokozott védelmük biztosítása és a 
nemzetközi szabályozásban mutatkozó 
esetleges eltérések kiküszöbölésére 
irányuló igények tükrözése érdekében.

Or. fr

Indokolás

A rendeletben szereplő jelenlegi értékeket elfogadásuk óta nem tették naprakésszé. Azóta 
előrelépés történt a kitettségi értékek, valamint az egészségre gyakorolt hatások 
értékelésében. Az Egyesült Államokbeli FDA felülvizsgálta a jelenlegi adatokból származó 
referenciaértékeket és az 1998-ban megengedett maximális határértékeket, és az EU-ban 
hatályosaknál sokkal szigorúbb értékeket javasol, amelyeknek kötelező jelleggel kell 
igazodniuk az e területen elért nemzetközi előrelépéshez.

Módosítás 34

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Azonban kellő tekintettel kell lenni a 
bizonyos esetekben fennálló sajátos 
körülményekre és ezért egy olyan eljárást 
kell bevezetni, amelyik lehetővé teszi az 
előre megállapított szinteknek az adott 

(11) Minden nukleáris baleset, illetve 
bármely más radiológiai vészhelyzet 
esetén kellő tekintettel kell lenni az egyes 
balesetek sajátos körülményeire és ezért 
egy olyan eljárást kell bevezetni, amelyik 



AM\839508HU.doc 11/36 PE452.760v02-00

HU

nukleáris baleset vagy egyéb radiológiai 
vészhelyzet, amely az élelmiszerek és a 
takarmányok számottevő radioaktív 
szennyeződéshez vezet vagy vezetett, 
körülményeinek megfelelő engedélyezett 
maximális határértékekhez való gyors 
kiigazítását.

lehetővé teszi az előre megállapított szintek 
csökkentéséhez való gyors igazodást, 
valamint − a lakosság lehető legmagasabb 
szintű védelmének biztosítása érdekében − 
szükség esetén a balesetben részt vevő 
egyéb radionuklidok (különösen a trítium) 
esetében megengedett maximális 
határértékek bevezetését.

Or. fr

Indokolás

Mivel a nukleáris balesetek, illetve egyéb radiológiai vészhelyzetek jellege eltérő lehet és 
különféle radionuklidokat érinthet, gyors felülvizsgálati mechanizmust kell előírni. Az egyes 
balesetek sajátos körülményeire való reagáláshoz szükséges rugalmasság megközelítését 
alkalmazza az Egyesült Államokbeli FDA is, amely a balesetek utáni azonnali értékelést 
javasolja annak biztosítása érdekében, hogy a hatályban lévő értékek megfelelően 
igazodjanak a helyzethez.

Módosítás 35

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Egy olyan rendelet, amelyik az 
engedélyezett maximális határértékeket 
lépteti hatályba, fenntartja a belső piac 
egységét és elkerülhetővé tenné az Unión 
belüli kereskedelem eltérő feltételeinek 
kialakulását is.

törölve

Or. fr

Indokolás

A belső piac elvét az (5) preambulumbekezdés már tartalmazza.
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Módosítás 36
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az élelmiszerek és takarmányok 
kereskedelmi forgalomba hozatalára 
vonatkozó követelményeinek figyelembe 
kell venniük a természetes háttérsugárzás 
mértékét az adott környéken.

Or. pl

Indokolás

Nincs gazdasági indoka annak, hogy figyelembe vegyék az olyan élelmiszert és a takarmányt 
érintő kilogrammonkénti becquerelszám szerinti radioaktivitást, amely a fogyasztás után egy 
adott környéken éves mértékben a természetes adagnál több tucatszor, vagy akár több 
százszor kisebb millisievertben számított átlagos dózist jelent.

Módosítás 37

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A megengedett maximális 
határértékek kiigazításának elősegítése 
érdekében gondoskodni kell megfelelő 
eljárásokról a Szerződés 31. cikkében 
említett szakértői csoportot is magában 
foglaló szakértői konzultációk 
lebonyolítására.

(13) A megengedett maximális 
határértékek kiigazításának elősegítése 
érdekében gondoskodni kell megfelelő 
eljárásokról, amelyek lehetővé teszik a 
szakértőkkel folytatott rendszeres 
konzultációt. Tudományos és etikai 
szempontok alapján szakértői csoportot 
kell létrehozni. A csoport összetételét, 
valamint szándéknyilatkozataikat a 
Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia. 
A megengedett maximális határértékek 
elfogadása során a Bizottságnak 
konzultálnia kell a radiológiai 
védelemmel foglalkozó nemzetközi szervek 
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szakértőivel is.

Or. fr

Indokolás

Az Euratom-Szerződés 31. cikkében említett szakértői csoport összetételével kapcsolatban 
jelenleg nem áll rendelkezésre átlátható információ. Az Európai Bizottság feladata a csoport 
összetételének egyértelmű és átlátható meghatározása, amint az − különösen az egészség és a 
fogyasztók védelmének területén működő − más tudományos bizottságok esetén történik. 

Módosítás 38
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A megengedett maximális 
határértékek kiigazításának elősegítése 
érdekében gondoskodni kell megfelelő 
eljárásról a Szerződés 31. cikkében említett 
szakértői csoportot is magában foglaló 
szakértői konzultációk lebonyolítására.

(13) A megengedett maximális 
határértékek kiigazításának elősegítése 
érdekében gondoskodni kell megfelelő 
eljárásról az Euratom-Szerződés 31. 
cikkében említett szakértői csoportot is 
magában foglaló szakértői konzultációk 
lebonyolítására.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: ezt nem szabad az „EU-ról szóló szerződésként” érteni − e 
rendelet további végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás 39
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A konzultációs eljárásoknak 
nukleáris baleset vagy radioaktív esemény 
esetén minden alkalommal választ kell 
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adniuk arra a kérdésre, hogy 
megengedettek-e a hígítási eljárások, 
például a szennyezett tej nem szennyezett 
tejjel történő keverése. 

Or. pl

Indokolás

Ha 1 liter 300 Bq/l radioaktivitás-szintű tejet 10 liter nem szennyezett tejjel keverünk, a 
szennyezés átlaga alacsonyabb lenne az I. mellékletben feltüntetetteknél.

Módosítás 40

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az e rendeletben szereplő új 
megengedett maximális határértékeknek a 
lakosság leginkább veszélyeztetett és 
sérülékeny csoportjainak − különösen a 
gyermekek és az esetlegesen elszigetelt 
földrajzi helyzetekben lévő vagy önellátó 
személyek − védelmével kapcsolatos 
követelményeken kell alapulniuk. A 
megengedett maximális határértékeknek 
az egész lakosság esetében azonosaknak 
kell lenniük és a legalacsonyabb szinteken 
kell alapulniuk.

Or. fr

Indokolás

Ezt a megközelítést alkalmazza az egyesült államokbeli FDA is, amely 1998-ban − a 
különböző korosztályokra vonatkozó származtatott értékek tanulmányozását követően − 
korosztályonként és radionuklidonként a lehető leginkább szankcionáló szint elfogadását 
javasolta, amely a teljes lakosság fokozott védelmét garantálja a legsérülékenyebbek 
védelmén alapulva, ekként pedig egyszerűbbé teszi az ajánlások gyakorlati megvalósítását 
(ugyanaz az étrend a család minden tagja számára).
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Módosítás 41

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kisebb mennyiségben fogyasztott 
élelmiszerként figyelembe veendő 
élelmiszerek csekély étrendi jelentőségük 
folytán csak nagyon kis mértékben 
járulnak hozzá a lakosság 
élelmiszerfogyasztásához.

törölve

Or. fr

Indokolás

A kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek fogalommeghatározása önkényes, mivel az 
EU-ban a lakosság étrendje nem egységes, és erőteljesen eltérő lehet a szokásoktól és a 
földrajzi térségektől függően. Elképzelhető, hogy a lakosság egyes csoportjai bizonyos 
élelmiszereket (édesburgonya, manióka, kakaómassza stb.) nagy mennyiségben fogyasztanak. 
Az élelmiszerek nem azonos módon őrzik meg a radioaktivitást. Az élelmiszerek és a kisebb 
mennyiségben fogyasztott élelmiszerek közötti különbséget ezért el kell törölni.

Módosítás 42

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a Tanács fenntartsa 
arra vonatkozó hatáskörének közvetlen 
gyakorlására vonatkozó jogát, hogy 
rendeletet fogadjon el azoknak az 
intézkedéseknek megfelelő időben történő
megerősítésére, amelyeket a Bizottság 
javasolt a nukleáris balesetet vagy 

(15) Helyénvaló, hogy a Tanács fenntartsa 
arra vonatkozó hatáskörének közvetlen 
gyakorlására vonatkozó jogát, hogy 
határozatot fogadjon el azoknak az 
intézkedéseknek a megerősítésére − illetve 
azon intézkedések csökkentésére −, 
amelyeket a Bizottság javasolt a nukleáris 
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radiológiai veszélyhelyzetet követő egy 
hónapon belül. A Bizottság által elfogadott 
rendelet kiigazítására vagy megerősítésére 
vonatkozó javaslatnak, különösen a 
radioaktív szennyezettség legmagasabb 
megengedett határértékei megállapításának
a Szerződés 31. cikkén kell alapulnia, 
tekintettel a népesség egészségvédelmére. 
Ez nem érinti azt a lehetőséget, hogy a
baleset vagy radiológiai vészhelyzet után 
hosszú távon más jogszabályok vagy más 
jogalap használható a piacra kerülő 
élelmiszer vagy takarmány ellenőrzésére.

balesetet vagy radiológiai veszélyhelyzetet 
követő egy hónapon belül. A Bizottság által 
elfogadott rendelet kiigazítására vagy 
megerősítésére vonatkozó javaslatnak, 
különösen a radioaktív szennyezettség 
legmagasabb megengedett határértékei és a 
radionuklidok listája az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 168. és 169.
cikkén kell alapulnia, tekintettel a népesség 
egészségvédelmére. Baleset vagy 
radiológiai vészhelyzet után hosszú távon 
az alkalmazott értékeknek meg kell 
felelniük a munkavállalók és a lakosság 
egészségének az ionizáló sugárzásból 
származó veszélyekkel szembeni védelmét 
szolgáló alapvető biztonsági előírások 
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 
96/29/Euratom tanácsi irányelv1

értelmében megengedett maximális 
kitettségi értékeknek. 
__________________

1 HL L 314., 1996.12.4., 20. o.

Or. fr

Módosítás 43
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Helyénvaló, hogy a Tanács fenntartsa 
arra vonatkozó hatáskörének közvetlen 
gyakorlására vonatkozó jogát, hogy 
rendeletet fogadjon el azoknak az 
intézkedéseknek megfelelő időben történő 
megerősítésére, amelyeket a Bizottság 
javasolt a nukleáris balesetet vagy 
radiológiai veszélyhelyzetet követő egy 
hónapon belül. A Bizottság által elfogadott 
rendelet kiigazítására vagy megerősítésére 
vonatkozó javaslatnak, különösen a 
radioaktív szennyezettség legmagasabb 
megengedett határértékei megállapításának 

(15) Helyénvaló, hogy a Tanács fenntartsa 
arra vonatkozó hatáskörének közvetlen 
gyakorlására vonatkozó jogát, hogy 
rendeletet fogadjon el azoknak az 
intézkedéseknek megfelelő időben történő 
megerősítésére, amelyeket a Bizottság 
javasolt a nukleáris balesetet vagy 
radiológiai veszélyhelyzetet követő egy 
hónapon belül. A Bizottság által elfogadott 
rendelet kiigazítására vagy megerősítésére 
vonatkozó javaslatnak, különösen a 
radioaktív szennyezettség legmagasabb 
megengedett határértékei megállapításának 
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a Szerződés 31. cikkén kell alapulnia, 
tekintettel a népesség egészségvédelmére. 
Ez nem érinti azt a lehetőséget, hogy a 
baleset vagy radiológiai vészhelyzet után 
hosszú távon más jogszabályok vagy más 
jogalap használható a piacra kerülő 
élelmiszer vagy takarmány ellenőrzésére.

az Euratom-Szerződés 31. cikkén kell 
alapulnia, tekintettel a népesség 
egészségvédelmére. Ez nem érinti azt a 
lehetőséget, hogy a baleset vagy 
radiológiai vészhelyzet után hosszú távon 
más jogszabályok vagy más jogalap 
használható a piacra kerülő élelmiszer vagy 
takarmány ellenőrzésére.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: ezt nem szabad az „EU-ról szóló szerződésként” érteni − e 
rendelet további végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás 44

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A megengedett maximális 
határértékek alkalmazásához vezető 
nukleáris baleset és radiológiai 
vészhelyzet esetén tájékoztatni kell a 
lakosságot mind a Bizottság, mind pedig 
az egyes tagállamok szintjén hatályban 
lévő értékekről. Ezen túlmenően közölni 
kell a lakossággal az olyan élelmiszerekre 
vonatkozó információkat, amelyekben a 
radioaktivitás legerőteljesebben 
koncentrálódhat.

Or. fr

Indokolás

A tájékoztatási kötelezettség nem szerepel a rendeletben, pedig alapvető feltétele e rendelet 
végrehajtásának.
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Módosítás 45

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A megengedett maximális 
határértékek betartatásáról megfelelő 
ellenőrzések keretében kell gondoskodni,

(16) A megengedett maximális 
határértékek betartatásáról megfelelő 
ellenőrzések keretében kell gondoskodni, 
és szankciókat kell előírni a megengedett 
maximális határértékeket meghaladó 
szennyezettségi szinttel rendelkező 
élelmiszerek exportját és kereskedelmét 
illetően,

Or. fr

Módosítás 46

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság abban az esetben, ha olyan 
hivatalos értesítést kap valamely nukleáris 
balesetről, vagy bármilyen egyéb 
radiológiai vészhelyzetről – különösen 
akkor, ha azt a radiológiai vészhelyzetben 
történő mielőbbi információcserére 
vonatkozó európai atomenergia-közösségi 
intézkedéseknek megfelelően, vagy a 
nukleáris balesetek mielőbbi bejelentéséről 
szóló 1986. szeptember 26-i NAÜ-
egyezmény alapján kapja – amelyik 
alátámasztja, hogy az I. mellékletben 
élelmiszerekre megállapított megengedett 
maximális határértékeket vagy a III. 
mellékletben takarmányokra megállapított 
megengedett maximális határértékeket a 

1. A Bizottság abban az esetben, ha olyan 
hivatalos értesítést kap valamely nukleáris 
balesetről, vagy bármilyen egyéb 
radiológiai vészhelyzetről – különösen
akkor, ha azt a radiológiai vészhelyzetben 
történő mielőbbi információcserére 
vonatkozó európai atomenergia-közösségi 
intézkedéseknek megfelelően, vagy a 
nukleáris balesetek mielőbbi bejelentéséről 
szóló 1986. szeptember 26-i NAÜ-
egyezmény alapján kapja – amelyik 
alátámasztja, hogy az I. mellékletben 
élelmiszerekre megállapított megengedett 
maximális határértékeket vagy a 
III. mellékletben takarmányokra 
megállapított megengedett maximális 
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sugárszennyeződés valószínűleg el fogja 
érni, vagy már elérte, haladéktalanul 
elfogadja – amennyiben a körülmények 
megkövetelik – a megengedett maximális 
határértékeket alkalmazó rendeletet.

határértékeket a sugárszennyeződés 
valószínűleg el fogja érni, vagy már elérte, 
haladéktalanul elfogadja a megengedett 
maximális határértékeket alkalmazó 
határozatot.

Or. fr

Módosítás 47

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés értelmében hozott 
rendelet érvényességi ideje a lehető 
legrövidebb és a 3. cikk (4) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően nem 
haladja meg a három hónapot.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az érvényességi idő lehet olyan hosszú, amennyire az szükséges, hosszú távon pedig meg kell 
felelnie a 96/29/Euratom irányelvben szereplő határértékeknek az alábbi 4. cikkben 
javasoltaknak megfelelően.

Módosítás 48

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság szakértőkkel folytatott 
konzultációt követően, beleértve a 
Szerződés 31. cikkben említett szakértői 

1. A Bizottság − a nukleáris baleset vagy a 
radiológiai vészhelyzet után legkésőbb egy 
hónappal, valamint az általa létrehozott 
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csoportot is (a továbbiakban: "szakértői 
csoport") , javaslatot terjeszt a Tanács elé 
az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében 
említett rendelet elfogadását követő egy 
hónapon belül egy olyan rendeletre, 
amelyik kiigazítja vagy megerősíti az 
említett rendeletet.

szakértői csoporttal is (a továbbiakban: 
"szakértői csoport") folytatott konzultációt 
követően − a helyzet sajátos 
körülményeitől függően a meglévő 
rendelkezések megerősítésére, vagy a 
határértékek felülvizsgálatára és a 
radionuklidok felülvizsgálatára irányuló
javaslatot terjeszt a Tanács elé.

Or. fr

Módosítás 49
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. (1) A Bizottság szakértőkkel folytatott 
konzultációt követően, beleértve a 
Szerződés 31. cikkben említett szakértői 
csoportot is (a továbbiakban: "szakértői 
csoport") , javaslatot terjeszt a Tanács elé 
az e rendelet 2.cikkének (1) bekezdésében 
említett rendelet elfogadását követő egy 
hónapon belül egy olyan rendeletre, 
amelyik kiigazítja vagy megerősíti az 
említett rendeletet.

1. (1) A Bizottság szakértőkkel folytatott 
konzultációt követően, beleértve az 
Euratom-Szerződés 31. cikkében említett 
szakértői csoportot is (a továbbiakban: 
"szakértői csoport"), javaslatot terjeszt a 
Tanács elé az e rendelet 2. cikkének (1) 
bekezdésében említett rendelet elfogadását 
követő egy hónapon belül egy olyan 
rendeletre, amelyik kiigazítja vagy 
megerősíti az említett rendeletet.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: ezt nem szabad az „EU-ról szóló szerződésként” érteni − e 
rendelet további végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás 50
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett rendeletre 
vonatkozó javaslatának beterjesztésénél a 
Bizottság figyelembe veszi a Szerződés 30. 
és 31. cikkének megfelelően megállapított
alapszabályokat, beleértve azt az alapelvet 
is, miszerint a besugárzást olyan alacsony 
szinten kell tartani, ami ésszerűen 
megvalósítható a lakosság egészségének 
védelme érdekében, valamint a gazdasági 
és társadalmi tényezőknek a 
figyelembevételével.

2. Az Európai Bizottság a legújabb orvosi 
kutatásokra és szakvéleményekre 
támaszkodva szélesíteni és aktualizálni 
fogja e rendelet I. és III. mellékleteit úgy, 
hogy az élelmiszerek és takarmányok 
sugárzó izotópokkal való 
szennyeződésének maximális mértéke az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó Szerződés 30. cikkének 
értelmében megfeleljen a termék 
megengedhető kilogrammonkénti 
becquerelben mért sugárzási aktivitása 
mértékének.

Or. pl

Indokolás

Az I. és a III. mellékletet, amelyek bizonyos fokig összefüggnek, folyamatosan naprakésszé kell 
tenni, illetve ki kell egészíteni. 

Módosítás 51

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett rendeletre
vonatkozó javaslatának beterjesztésénél a 
Bizottság figyelembe veszi a Szerződés 30. 
és 31. cikkének megfelelően megállapított 
alapszabályokat, beleértve azt az alapelvet 
is, miszerint a besugárzást olyan alacsony 
szinten kell tartani, ami ésszerűen 
megvalósítható a lakosság egészségének 
védelme érdekében, valamint a gazdasági 
és társadalmi tényezőknek a 
figyelembevételével.

2. Az (1) bekezdésben említett határozatra 
vonatkozó javaslatának beterjesztésénél a 
Bizottság figyelembe veszi azt az alapelvet 
is, miszerint a besugárzást olyan alacsony 
szinten kell tartani, ami ésszerűen 
megvalósítható a lakosság − különösen a 
lakosság leginkább sérülékeny csoportjai 
− egészségének védelme érdekében.
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Or. fr

Módosítás 52
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. (2) Az (1) bekezdésben említett 
rendeletre vonatkozó javaslatának 
beterjesztésénél a Bizottság figyelembe 
veszi a Szerződés 30. és 31. cikkének 
megfelelően megállapított alapszabályokat, 
beleértve azt az alapelvet is, miszerint a 
besugárzást olyan alacsony szinten kell 
tartani, ami ésszerűen megvalósítható a 
lakosság egészségének védelme érdekében, 
valamint a gazdasági és társadalmi 
tényezőknek a figyelembevételével.

2. (2) Az (1) bekezdésben említett 
rendeletre vonatkozó javaslatának 
beterjesztésénél a Bizottság figyelembe 
veszi az Euratom-Szerződés 30. és 31. 
cikkének megfelelően megállapított 
alapszabályokat, beleértve azt az alapelvet 
is, miszerint a besugárzást olyan alacsony 
szinten kell tartani, ami ésszerűen 
megvalósítható a lakosság egészségének 
védelme érdekében, valamint a gazdasági 
és társadalmi tényezőknek a 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: ezt nem szabad az „EU-ról szóló szerződésként” érteni − e 
rendelet további végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás 53
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Tekintettel arra, hogy egy atomerőmű 
baleset következtében izotóp-gyököket 
tartalmazó szárazanyagok kerülhettek a 
környezetbe, az állati takarmány 
maximális megengedett szennyezettségét 
ki kell szélesíteni, és ki kell egészíteni az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződés 32. cikke szerint az 
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olyan állandó sugárzó cézium-izotópokon 
kívüli egyéb izotópokkal, mint a 
transzuránium elemek, a stroncium- vagy 
a jódizotópok.

Or. pl

Indokolás

Ugyanis az állati takarmány, csakúgy mint az emberi élelmiszer, szintén nem kizárólag a 
jódizotóp-sugárzás veszélyeinek van kitéve.

Módosítás 54

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Tanács minősített többséggel 
határozatot hoz a 2. cikk (2) bekezdésében 
rögzített határidőn belül az (1) és a (2) 
bekezdésben említett rendeletre vonatkozó 
javaslatról.

3. A Tanács egyszerű többséggel egy 
hónapon belül elfogadja az (1) és a (2) 
bekezdésben említett határozatra irányuló 
javaslatot. A Tanács határozatáról 
tájékoztatja a Parlamentet.

Or. fr

Módosítás 55

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk értelmében hozott rendeletek
érvényességi ideje korlátozott. Ez az idő 
valamely tagállam kérésére, vagy a 
Bizottság kezdeményezésére, a 3. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 

A 3. cikkben előírt határozat érvényességi 
ideje korlátozott, és annak hosszú távon 
lehetővé kell tennie a 96/29/Euratom 
irányelvben megállapított egészségvédelmi 
határértékek biztosítását. Ez a Tanács és a 
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felülvizsgálható. Parlament kérésére, vagy a Bizottság 
kezdeményezésére, a 3. cikkben 
megállapított eljárásnak megfelelően 
felülvizsgálható.

Or. fr

Módosítás 56

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Annak érdekében, hogy az I. és III. 
mellékletben megállapított, megengedett 
maximális határértékek megállapításához 
figyelembe vegyék a rendelkezésre álló 
mind újabb tudományos adatokat, a 
Bizottság rendszeresen kéri szakértők 
véleményét, beleértve a szakértői csoportot 
is.

1. Annak érdekében, hogy az I. és III. 
mellékletben megállapított, megengedett 
maximális határértékek megállapításához 
figyelembe vegyék a rendelkezésre álló 
mind újabb tudományos adatokat, a 
Bizottság köteles rendszeresen konzultálni 
a szakértői csoporttal, valamint az e 
területen működő, harmadik országbeli 
szakértőkkel és a nemzetközi szervezetek 
szakértőivel. A szakértői csoportot a 
Bizottság tudományos és etikai 
szempontok alapján hozza létre. A csoport 
összetételét, valamint 
szándéknyilatkozataikat a Bizottságnak 
nyilvánosságra kell hoznia.

Or. fr

Módosítás 57
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. In (1) Annak érdekében, hogy az I. és 
III. mellékletben megállapított, 
megengedett maximális határértékek 

1. (1) Annak érdekében, hogy az I. és III. 
mellékletben megállapított, megengedett 
maximális határértékek megállapításához 
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megállapításához figyelembe vegyék a 
rendelkezésre álló mind újabb tudományos 
adatokat, a Bizottság rendszeresen kéri 
szakértők véleményét, beleértve a 
szakértői csoportot is.

figyelembe vegyék a rendelkezésre álló 
mind újabb tudományos adatokat, a 
Bizottság kétévente kéri szakértők 
véleményét, beleértve az EFSA-t és más 
szakértőket is.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló új tudományos adatokat rendszeres, előre meghatározott alapon kell
figyelembe venni. A várakozások szerint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 
szakértői tapasztaltabbak ezen a téren, mivel az elmúlt 7−8 évben (az EFSA létrehozása óta) 
ezzel foglalkoztak.

Módosítás 58
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az I., II. és III. mellékleteknek 
tekintetbe kell venniük a sugárzó izotópok 
felezési idejének hatását a tartósított 
fogyasztási cikkek tárolása során; e 
termékeket például a jódizotópokkal való 
szennyezettség típusától függően 
folyamatosan figyelni kell a sugárzási 
aktivitás szempontjából.

Or. pl

Indokolás

Az ionizáló sugárzás aktivitása idővel csökken.

Módosítás 59

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az I. és III. mellékletben megállapított 
megengedett maximális határértékek a 
tagállamok vagy a Bizottság kérésére 
felülvizsgálhatók, illetve kiegészíthetők, 
miután a Bizottság a Szerződés 31. 
cikkében rögzített eljárásnak megfelelően 
erre vonatkozó javaslatot terjeszt a Tanács 
elé.

2. Az I. és III. mellékletben megállapított 
megengedett maximális határértékek a 
Tanács, a Parlament vagy a Bizottság 
kérésére felülvizsgálhatók, illetve 
kiegészíthetők, miután a Bizottság a rendes 
jogalkotási eljárásnak megfelelően e 
rendelet felülvizsgálatára irányuló 
javaslatot terjeszt a Tanács és a Parlament
elé.

Or. fr(A COM(2010)0184 eredeti francia nyelvű változata hibás; törölni kell az "à l'annexe I" 
szövegrészt)

Módosítás 60
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. (2) Az I. és III. mellékletben 
megállapított megengedett maximális 
határértékek a tagállamok vagy a Bizottság 
kérésére felülvizsgálhatók, illetve 
kiegészíthetők, miután a Bizottság a 
Szerződés 31. cikkében rögzített eljárásnak 
megfelelően erre vonatkozó javaslatot 
terjeszt a Tanács elé.

2. (2) Az I. és III. mellékletben 
megállapított megengedett maximális 
határértékek a tagállamok vagy a Bizottság 
kérésére felülvizsgálhatók, illetve 
kiegészíthetők, miután a Bizottság az 
Euratom-Szerződés 31. cikkében rögzített 
eljárásnak megfelelően erre vonatkozó 
javaslatot terjeszt a Tanács elé.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: ezt nem szabad az „EU-ról szóló szerződésként” érteni − e 
rendelet további végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

Módosítás 61

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\839508HU.doc 27/36 PE452.760v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazása tekintetében a 
harmadik országból behozott élelmiszerek
vagy takarmányok akkor hozhatók 
forgalomba, ha a Közösség vámterületén 
árutovábbítási eljáráson kívüli egyéb 
vámeljáráson esnek át.

E rendelet a harmadik országból behozott 
élelmiszerekre vagy takarmányokra, 
vámtranzit-élelmiszerekre vagy -
takarmányokra, illetve exportra szánt 
élelmiszerekre vagy takarmányokra is 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 62

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok a Bizottság részére 
megadnak minden, az e rendelet 
alkalmazását érintő információt, különösen 
az olyan esetek vonatkozásában, amikor a 
sugárszennyezettség meghaladja a 
megengedett maximális határértéket. A 
Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot 
ezen információkról.

2. A tagállamok a Bizottság részére 
megadnak minden, az e rendelet 
alkalmazását érintő információt, különösen 
az olyan esetek vonatkozásában, amikor a 
sugárszennyezettség meghaladja a 
megengedett maximális határértéket. A 
Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot 
ezen információkról. A Bizottság 
szankcionálja a megengedett maximális 
határértékeknél magasabb 
szennyezettségű élelmiszerek vagy 
takarmányok kivitelét vagy kereskedelmét.

Or. fr

Módosítás 63

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Minden tagállam, valamint a Bizottság 
közli a lakossággal a hatályban lévő 
határértékeket, valamint az olyan 
élelmiszerekre vonatkozó információkat, 
amelyekben a radioaktivitás fokozottabb 
szinten koncentrálódhat.

Or. fr

Módosítás 64

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kisebb mennyiségben fogyasztott 
élelmiszerek listáját a II. melléklet 
tartalmazza.

törölve

Or. fr

Módosítás 65
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. mellékletet az alapoktól újra ki kell 
dolgozni, az EU fogyasztási piacán 
előforduló intermedier és kisebb 
mennyiségben fogyasztott élelmiszerek 
osztályozási szabályai alapján; ezen 
osztályozás alapvető elvének az I. 
melléklettel való összefüggésre kell 
támaszkodnia.

Or. pl
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Indokolás

E mellékletből hiányzik az osztályozási logika; a melléklet olyan anyagokat is tartalmaz, mint 
a sellak, a gyanta, vagy a gumi, amelyek nem fogyasztási cikkek, ugyanakkor a manióka, az 
élesztő, a fokhagyma, az édesburgonya nem tartoznak a kisebb jelentőségű fogyasztási cikkek 
közé. A szarvasgombák is (miért nem a gombák és fajaik?) komoly veszélyt jelentenek, 
különösen azért, mert egyaránt lehetnek vadállatok és emberek táplálékai.

Módosítás 66

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet végrehajtási szabályai és a 
kisebb mennyiségben fogyasztott 
élelmiszerek és ezen élelmiszerek 
radioaktív szennyezettsége legmagasabb 
megengedett határértékei, II. mellékletben 
foglalt listájának továbbá a 
takarmányokra vonatkozó legmagasabb –
a III. mellékletben megadott –
határértékek kiigazítása a 1234/2007/EK 
tanácsi rendelet 17 195. cikkének (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően kerülnek elfogadásra, 
amelyet megfelelően alkalmazni kell. E 
célból a Bizottság munkáját egy ad hoc
bizottság segíti.

törölve

Or. fr

Módosítás 67
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3954/87/Euratom tanácsi rendelet, a 
944/89/Euratom és a 770/90/Euratom 

A IV. mellékletben meghatározottak 
szerint a 3954/87/Euratom tanácsi rendelet, 
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bizottsági rendelet hatályát veszti. a 944/89/Euratom és a 770/90/Euratom 
bizottsági rendelet hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: a IV. melléklet nem szerepelt a szövegben.

Módosítás 68

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

AZ ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ MEGENGEDETT LEGMAGASABB 
HATÁRÉRTÉKEK (Bq/kg)

Élelmiszerek18

Csecsemőtá
pszer19

Tejtermékek
20

Egyéb 
élelmiszerek 
a kisebb 
mennyiség-
ben 
fogyasztott 
élelmiszerek 
kivételével

Folyékony 
élelmiszerek

Stroncium-
izotópok, 
főleg az Sr-
90

75 125 750 125

Jód-
izotópok, 
főleg az I-
131

150 500 2 000 500

Alfa-sugárzó 
plutónium-
izotópok és 
transz-

1 20 80 20
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plutónium 
elemek, 
főleg a Pu-
239, Am-241

Minden 
egyéb 10 
napnál 
hosszabb 
felezési idejű 
nuklid, főleg 
a Cs-134, 
Cs-137

400 1 000 1 250 1 000

Módosítás

AZ ÉLELMISZEREKRE VONATKOZÓ MEGENGEDETT LEGMAGASABB 
HATÁRÉRTÉKEK (Bq/kg)

Egyéb 
élelmiszerek 
és folyékony 
élelmiszerek
18

Stroncium-
izotópok, 
főleg az Sr-
90

75

Jód-
izotópok, 
főleg az I-
131

150

Alfa-sugárzó 
plutónium-
izotópok és 
transz-
plutónium 
elemek, 
főleg a Pu-
239, Am-241

1

Minden 
egyéb 10 
napnál 
hosszabb 
felezési idejű 

400
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nuklid, főleg 
a Cs-134, 
Cs-137

Or. fr

Indokolás

A megengedhető határértékeknek a lakosság érzékeny és sérülékeny csoportjainak –
különösen a gyermekeknek – a védelméhez kapcsolódó követelményeken kell alapulniuk. 
Javasoljuk, hogy – különbségtétel nélkül – minden élelmiszer megengedett maximális 
határértékei a csecsemőtápszerek esetében megengedett határértékeken alapuljanak. Ezek a 
határértékek összhangban vannak a különböző szervek (US FDA, FAO/WHO) legfrissebb, 
hivatalos adataival. Mindemellett meglepő, hogy 1989 óta ezeket az értékeket nem vizsgálták 
felül az EU-ban.

Módosítás 69
Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 oszlop – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Folyékony élelmiszerek Vezetékes- és ivóvíz, valamint folyékony 
élelmiszerek

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében: e rendelet további végrehajtásának megkönnyítése céljából. A 
víz az élelmiszerek és takarmányok egyik legfőbb összetevője; nem szabad „elrejteni” a 
„folyékony élelmiszerek” alatt.

Módosítás 70
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 19 lábjegyzet
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. A csecsemőtápszer a meghatározás 
szerint azok az élelmiszerek, amelyek a 
csecsemők első négy-hat hónapon 
keresztül történő táplálására szolgálnak és
önmagukban megfelelnek ilyen 
embercsoport táplálkozási igényeinek, 
továbbá amelyek olyan kiszerelésben 
kerülnek kiskereskedelmi forgalomba, 
amelynek címkéjén világosan fel van 
tüntetve az «élelmiszerkészítmény 
csecsemők részére» felirat.

19. A csecsemőtápszer a meghatározás 
szerint azok az élelmiszerek, amelyek a 
csecsemők első négy-hat hónapon 
keresztül történő táplálására szolgálnak, 
valamint a 12 hónapos életkor alatti 
gyermekeknek szánt tápszerek (vagy az 
ezzel egyenértékű élelmiszerek), amelyek
önmagukban megfelelnek ilyen 
embercsoport táplálkozási igényeinek, 
továbbá amelyek olyan kiszerelésben 
kerülnek kiskereskedelmi forgalomba, 
amelynek címkéjén világosan fel van 
tüntetve az «élelmiszerkészítmény 
csecsemők részére» felirat.

Or. en

Módosítás 71

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a melléklet törölve.

Or. fr

Indokolás

A (14) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításban javasoltaknak megfelelően a listát, és 
ily módon a teljes II. mellékletet törölni kell.
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Módosítás 72
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 0714 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, 
csicsóka, édesburgonya és magas 
keményítő- vagy inulintartalmú más 
hasonló gyökér és gumó frissen vagy 
szárítva, egészben vagy szeletelve, labdacs 
formában tömörítve is; szágóbél

törölve

Or. en

Indokolás

Egyes étrendekben ezek alapvető élelmiszerek, ezért nem szabad a kisebb mennyiségben 
fogyasztott élelmiszerek közé felvenni, ahol a megengedett határértékek magasabbak.

Módosítás 73
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1106 20 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Liszt, dara és por a 0714 vámtarifaszám 
alá tartozó szágóból, gyökérből vagy 
gumóból

törölve

Or. en

Indokolás

Egyes étrendekben ezek alapvető élelmiszerek, ezért nem szabad a kisebb mennyiségben 
fogyasztott élelmiszerek közé felvenni, ahol a megengedett határértékek magasabbak.
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Módosítás 74
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet - 1108 14 00 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Manióka (kasszava) keményítő törölve

Or. en

Indokolás

Egyes étrendekben ezek alapvető élelmiszerek, ezért nem szabad a kisebb mennyiségben 
fogyasztott élelmiszerek közé felvenni, ahol a megengedett határértékek magasabbak.

Módosítás 75

Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

A TAKARMÁNYOK RADIOAKTÍV SZENNYEZŐDÉSÉNEK (CÉZIUM-
134 ÉS CÉZIUM-137) ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS SZINTJE

Állat Bq/kg 24 25

Sertés 1 250
Baromfi, bárány, borjú 2 500
Egyéb 5 000
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Módosítás

A TAKARMÁNYOK RADIOAKTÍV SZENNYEZŐDÉSÉNEK (CÉZIUM-
134, CÉZIUM-137, JÓD-131 ÉS STRONCIUM-90) ENGEDÉLYEZETT

MAXIMÁLIS SZINTJE

Stronciu
m-

izotópok, 
főleg az 
Sr-90

Jód-
izotópok, 
főleg az 
I-131

Cs-134 
és Cs-
137

Állat Bq/kg 24 25

Sertés 1 25 1 25 1 250
Baromfi, bárány, borjú, marha 2 50 2 50 2 500

Or. fr

Indokolás

A tudományos tanulmányok azt bizonyítják, hogy bizonyos szennyezőanyagok (Sr-90 és I-131) 
fennmaradnak az élelmiszerláncban, ezért azok jelenlétét a takarmányokban korlátozni kell. A 
rendeletben szereplő táblázat helyett javasolt új táblázat.


